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ATA DO DIA 27.10 REFERENTE À PRIMEIRA REUNIÃO ANO 2015 DE
ACOMPANHAMENTO DOS TCAS 01 E 02 DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS
DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ARACRUZ, E
AFONSO CLÁUDIO.

No dia 27 dias do mês de outubro de 2015, às 10:00 horas, estiveram presentes na sala de reuniões
da AMUNES – Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, o Ministério Público do
Estado do Espírito Santo, através da Promotora de Justiça e Dirigente do Centro de Apoio
Operacional de Meio Ambiente e Urbanismo, Dra. Isabela de Deus Cordeiro e da Agente Técnica
Eva Evangelista de Jesus, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA,
representado pelo Técnico Anderson Soares Ferrari; a Associação dos Municípios do Estado do
Espírito Santo - AMUNES, representada pelo Dr. Mauro Estevam, além dos Municípios conforme
identificação na lista de presença anexa, a fim de procederem à primeira reunião de
acompanhamento o dos Termos de Compromisso Ambiental 01 e 02 que versam acerca da
implementação dos instrumentos da PNRS e da erradicação dos lixões no Espírito Santo dos
respectivos municípios. Aberta a reunião, foi ratificada a importância dessas reuniões para
acompanhamento da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Considerando que
os Municípios provocaram o Ministério Público e os representantes do governo estadual no
sentido de dar sequência à política estadual de manejo de resíduos mediante execução do
programa “ES SEM LIXÃO”, inclusive com interpelação do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, para andamento dos autos 9924/2013, e que essas pendências tem se erigido em
entraves políticos e jurídicos para o deslinde da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Estado
do Espírito Santo, DETERMINO O ENCAMINHAMENTO DA PRESENTE ATA AO
CONHECIMENTO

DO

EXCELENTÍSSIMO

GOVERNADOR

DO

ESTADO,

AO

EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS, AO EXCELENTÍSSIMO
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, para ciência e providências que julgarem pertinentes. A
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seguir o MPES advertiu os municípios no sentido de: 1. Os Municípios deverão apresentar um
projeto para a próxima reunião em torno da matéria orgânica, contemplando a educação
formal e não formal em torno da compostagem, prevendo o modo como a associação de
catadores fará o trabalho de compostagem; se serão utilizados os PEV’s para recolhimento da
matéria orgânica; a periodicidade de recolhimento da matéria orgânica através do “porta a
porta”, entre outros. Sugere-se um contato dos Municípios com o INCAPER visando que
prestem assistência técnica na implantação do planejamento. 2. Os municípios devem
alimentar o sistema com fotos atualizadas permanentemente. 3. Os municípios deverão
apresentar na próxima reunião o diagnóstico preliminar necessário à elaboração do PRAD,
estando advertidos de que serão adotadas providências em relação aos municípios que não
apresentarem o diagnóstico até o fim do ano. 4. Os municípios que já iniciaram a coleta
seletiva deverão apresentar o levantamento do quantitativo do material reciclável destinado
aos catadores, identificando o volume encaminhado; o volume reciclável aproveitável e o
percentual gravimétrico do material reciclável, conforme planilha exemplificativa constante
no sistema. Pelo Ministério Público do Trabalho foram os municípios orientados a comprovar
a realização das capacitações em saúde e segurança do trabalho, inclusive, mediante
alimentação do sistema que as comprove, juntando cronograma do curso, conteúdo
programático, lista de presença, carga horária e profissional que ministrou o curso etc., além
da comprovação no fornecimento de equipamentos de proteção individual aos componentes
das associações de materiais recicláveis. Seguiu-se à prestação de contas dos Municípios,
iniciando pelo Município de CONCEIÇÃO DO CASTELO: Seguiu-se à apresentação da equipe
com 07 membros: representante da sociedade civil, da associação de catadores, controladoria do
município, assistência social, obras, agricultura e meio ambiente. TCA 01: 3.1 e 3.2 O município
assinou o convênio com a FUNASA e será iniciado o treinamento em 11 de novembro. O
Município foi orientado a compor com o maior número de membro a comissão que será capacitada
para elaboração do plano de saneamento. 3.3 O Município adquiriu um caminhão gradeado para a
coleta seletiva que foi cedido à associação de catadores de materiais recicláveis. 3.4 o Programa de
2

O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAOA
Educação Ambiental está em andamento e já foi desenvolvido em todas as escolas municipais e
também na estadual. A secretaria de educação foi orientada a intensificar o processo educativo nas
escolas. Atualmente a associação da catadores está fazendo a abordagem porta a porta, e, segundo
depoimento da Sra. Neurimar, nos bairros onde isso aconteceu o material ficou com bem melhor
qualidade. A associação foi orientada a elaborar um planejamento para 2016 visando realizar a
abordagem porta a porta em toda a zona urbana do município. 3.5 A coleta seletiva está sendo
universalizada no território todo, inclusive na zona rural. O município conta com o total de 80
PEVS. O PEV é o de 1000 litros. O Município foi orientado a alimentar o sistema com o mapa de
distribuição da localização dos PEVS, no prazo de 10 dias. Em relação aos supermercados o
município foi orientado a exigir a apresentação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos pois
são reputados grandes geradores. 3.6 A associação atualmente está com o CNPJ, conta com 05
membros. O rendimento está girando em torno de R$ 500,00. Com o repasse da Prefeitura foi em
torno de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). No mês passado cada catador percebeu R$ 1.700,00 (um
mil e setecentos reais). 3.6.1 Atualmente a associação conta com elevador, balança, prensa, mesa de
madeira pra triagem. O material reciclável representa uma média de 15 % do resíduo reciclável do
município. O Município já elaborou o projeto arquitetônico da ampliação do galpão, estando em
fase de planilhamento para posterior licitação. O município foi orientado a solicitar a intensificação
das reuniões com o instituto Sindimicro a fim de que os catadores possam entender que a
reciclagem é o negócio deles. Os associados utilizam os EPIs, devendo ser providenciada a
alimentação do sistema no prazo de 10 dias. TCA 02: No tocante à EPT conta com piso, cobertura,
as caixas estacionárias foram localizadas, não estão recobrindo as caixas estacionárias em função de
que os servidores municipais não estão dando a devida atenção. Deve o município chamar à
responsabilidade os servidores. 3.2.3 o Município alcançou as averbações como áreas contaminadas
dos antigos lixões. 3.3 O município entende que, em relação a uma área, não houve contaminação,
devendo, então, providenciar um pedido de revisão ao IEMA, instruído com a justificativa técnica.
Com relação à outra área o fato da recuperação vegetal não significa que não deve ser recuperada,
devendo, acaso o município entenda que não enseja recuperação, ajuizar um pedido junto ao IEMA.
3

O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAOA
3.7.3 O Município foi orientado a apresentar na notificação de todos os estabelecimentos que
comercializam pneumáticos visando a que comprovem a destinação final ambientalmente adequada.
3.7.4 a operação das embalagens de agrotóxicos está ocorrendo, contudo permanece a licença em
nome da Prefeitura Municipal, embora a atividade seja conduzida pelos particulares. O Município
foi orientado a alimentar o sistema com a licença do galpão. Retificação: o município recolhe o
RSU para a CTRVV e não Marca Ambiental conforme consta da ata anterior. MUNICÍPIO DE
ARACRUZ: Seguiu-se a apresentação da comissão de acompanhamento com sua equipe com 08
pessoas, meio ambiente, desenvolvimento social, representante da vigilância sanitária, educação,
serviços, 03 representantes da cooperativa de catadores. TCA 01: 3.2 o plano foi elaborado contudo
não está aprovado como lei. O MPES ressaltou a importância de que o plano seja aprovado na
forma de lei, vez que consiste no instrumento de planejamento, como “ação de Estado” e não “ação
de governo”, a modalidade normativa decreto é muito frágil e incompatível com esse instrumento
de gestão, devendo o município providenciar, no prazo de 60 dias, o encaminhamento na forma de
projeto de lei para a Câmara de Vereadores. 3.4 o Programa de educação ambiental integra o plano.
Foram feitas abordagens em todas as escolas, inclusive, IFES e faculdade. O Município elaborou
um “Programa do Descarte Consciente” que aborda o doméstico, logística reversa, reciclável,
saúde, construção civil. Será feito um imã de geladeira visando a distribuição nas casas. Foram
treinados os escoteiros para apoiarem os catadores visando a abordagem porta a porta. O Município
deverá iniciar a abordagem porta a porta em cinco bairros ainda no mês de novembro. 3.5 O
município faz a coleta no território como um todo. 3.6.A associação conta com 17 pessoas. O
Município foi orientado a solicitar a parceria do Instituto Sindimicro junto à associação de catadores
de materiais recicláveis, de modo bastante intenso. O Município foi orientado a rever o ato de
cessão, para estabelecer o prazo de cessão de 05 anos, no prazo de 30 dias. O Município foi
orientado a formalizar o contrato de recolhimento de resíduos recicláveis (por produtividade)
com a associação de catadores no prazo de 120 dias em uma região específica,
preferencialmente nos bairros de Coqueiral de Aracruz e do Centro da cidade. A
circunstância de estar tramitando uma licitação, atualmente impugnada judicialmente, tendo
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por objeto a limpeza urbana do Município, NÃO IMPEDE A CONTRATAÇÃO DOS
CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, em função de disposição expressa da Lei
12.305/2010, bem como, da previsão da lei 8666/93 de redução do objeto contratual em até
25%. A Dr. Júlia esclareceu que no último leilão o Pastor Elias, pagou R$60.000,00 (sessenta mil
reais) para arrematar o leilão. Após a venda do material a Dr. Júlia vendeu o material e pagou o
Pastor. D. Júlia foi advertida de que acaso ela se mostre como atravessadora dos catadores ela será
convidada a se retirar da Cooperativa. Atualmente o volume do material reciclável gira em torno de
7,5 toneladas. Existe material acumulado. A associação de catadores informa que para melhorar o
volume triado é preciso outra prensa e uma balança. A prensa e uma balança estão previstas para
serem adquiridas em dezembro, por adesão ao preço da ADERES outras duas, prensa e balança,
através da Tetrapak. Cogita-se de abrir mão da adesão da ata da ADERES já que vem dando muitos
problemas. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM com 08 de seus membros,
serviços urbanos, obras, membro do Comitê intersecretarial de gestão de resíduos sólidos (que faz
reunião mensal), saúde, desenvolvimento social, assistência social, meio ambiente, a Presidente e
Secretária da associação de catadores - ASCOMIRIM. TCA 01: 3.1 e 3.2 No dia 10 de julho o
município formalizou o pedido de contratação para o eixo resíduos sólidos. O orçamento foi
encaminhado para o gabinete do Reitor. O município fez contato com o Professor Renato Siman e
aguarda a proposta de contratação. O contrato deve ser viabilizado economicamente por meio da
AGERSA (agencia de saneamento do Município). 3.3 O município é feito pela CTRCI e o
município está pleiteando um recurso do IJSN para reforma ampliação do galpão e aquisição de
dois veículos. Atualmente o recolhimento do material reciclável vem sendo feito pela CTRCI.
3.4 o Município atingiu com os BAGS 66 escolas munciais, 02 particulares, 02 estaduais e o IFES.
Houve adesão também da Polícia Militar, do Banco do Brasil, do Tiro de Guerra. Alguns
condomínios. O trabalho de educação ambiental vem sendo desenvolvido junto aos alunos, aos pais
e também junto ao entorno das escolas. Várias gestoras de escolas deram depoimentos da economia
que isso representou para a escola. Os pais tem levado materiais para as escolas. O PEV foi feito
pela próprio Município. Foi disponibilizado 01 PEV e estão previstos outros 06. Os 3.5 A coleta
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seletiva no porta a porta acontece em 06 bairros. O Município foi orientado a ampliar a coleta
seletiva em mais 20 bairros no ano de 2016. Todas as abordagens são feitas com a presença das
catadoras de materiais recicláveis. Em relação a esse ano o Município foi orientado a notificar os
condomínios sobre a obrigatoriedade da coleta seletiva para que a adesão aconteça de forma mais
célere. O Município foi orientado a apresentar a contratação da associação de catadores no prazo de
120 dias para recolhimento do resíduo reciclável em bairros específicos. 3.6 A Associação foi feita
uma nova diretoria pois a anterior deu ocasião a inúmeros atos ilícitos. A associação conta com 11
pessoas. Todos utilizam EPIs. O relacionamento entre os associados ainda é complicado mas está
melhor do que estava. Todos estão cadastrados no Cadúnico. São 08 mulheres e 03 homens. Baixo
nível de escolaridade. O Município está pleiteando um curso em informática, fora do dia de
trabalho. O Município foi orientado a trabalhar o estímulo entre eles de frequência ao PROEJA. O
Município fez um contato com o SEBRAE visando a qualificação dos catadores de materiais
recicláveis. Os associados estão recebendo o acompanhamento psicológico e da assistente social.
Foi apresentado o relatório social dos catadores. Os associados estão fazendo recolhimento do MEI
há dois meses. Abriram conta em nome da associação. O termo de acessão de uso do imóvel foi
enviado para a PGM a fim de ser passado ao prefeito para assinatura. O rendimento médio dos
catadores é de R$ 700,00 (setecentos reais). 3.6.1 A associação recebeu uma repaginada, conta com
uma mesa artesanalmente feita que foi localizada no espaço de convivência. A associação foi
pintada. Conta com uma sala de reuniões. A caritas doou um balança eletrônica, prensa, 30 bags,
elevador e um computador. O percentual do material reciclável corresponde a 0,5 % do resíduo
total. TCA 02: 3.2.3 O município ainda não conseguiu a averbação em função da ausência de
medição da área. Em junho foi terminada a medição da área. 3.3 o diagnóstico do PRAD foi
apresentado e está completo. 3.7.3 O Município foi orientado a notificar os borracheiros para
comprovação da destinação final dos pneus inservíveis, devendo comprovar essa ação na próxima
reunião. 3.7.4 O Município fez um acordo com os particulares de modo a permanecer fazendo o
recolhimento até daí a 06 meses quando então a o recolhimento ficará a cargo dos particulares.
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO: Com sua comissão 06 membros: meio ambiente,
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procuradoria do município, assistência social e representante da associação de catadores. 3.1 e 3.2 o
plano está em fase de audiência pública, sendo o município orientado a alterar a cor do item pois
ainda não foi apresentado. 3.3 O recolhimento é do próprio município. 3.4. O PEA tem feito novas
reuniões com escolas. O Município sente tanto adesão quanto resistência em relação a coleta
seletiva. Mas a adesão as vezes adere com o tempo quando percebe que a coleta está acontecendo.
A educação ambiental não formal foi feito um trabalho no CRAS, uma abordagem em face de
pessoas que fazem acumulação de resíduos nas suas residências; foi feita abordagem com a APAE,
centros de vivência. Foi feita uma abordagem porta a porta em parte do Bairro São Vicente. 3.5 A
coleta seletiva vem ocorrendo em 09 bairros e a parte comercial do Centro, sendo 08 porta a porta e
01 bairro através latões (Bairro Grama). O Município adquiriu 05 PEV’S de 1000 litros que serão
localizados no Bairro São Tarcíso e algumas escolas. Outros 15 serão instalados, em janeiro, nos
próximos bairros para os quais serão estendidas a coleta seletiva. Os agentes de saúde tem feito
abordagem nos distritos para conscientização da população. 3.6 A associação iniciou com 07 mas
está trabalhando com 04 pessoas. Está formalizada. São três mulheres e um homem, mas existem
dois homens para entrar. Os associados estão tendo o rendimento de R$ 800,00 a R$ 900,00. A
associação tria em média 10 toneladas mês de um total de 250 toneladas. Os catadores fizeram
curso de primeiros socorros. 3.6.1 A associação conta com um galpão de 200 m², com banheiro,
refeitório. Conta com prensa, caminhão. O Município foi orientado a ampliar a coleta seletiva para
que o material dos catadores possa ser ampliado. TCA 02:. 3.2.4 A averbação da área foi feita.
3.7.3 o Município informou que não tem aparecido pneus em locais inadequados. O Município fez
ofício para cada empresa para que informassem para onde estavam destinando o pneu inservível.
Foi orientado a, agora, exigir a comprovação da destinação final. 3.3 o Município apresentou o
diagnóstico. 3.7.4 o município decidiu que os particulares vão assumir o recolhimento do RSS. O
MUNICÍPIO FOI ORIENTADO A ALIMENTAR O SISTEMA, SOB PENA DE NÃO SER
OUVIDO NA PRÓXIMA REUNIÃO, JÁ QUE A NÃO ALIMENTAÇÃO VEM SENDO
CONSTANTE. Nada mais havendo, encerrou-se a presente reunião que vai assinada por todos,
conforme lista em anexo.
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